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BBC LEARNING ENGLISH 

Essential English Conversation 

શોખ અને ખાલી સમયની પ્રવતૃ્તિઃ સમીક્ષા 
This is not a word-for-word transcript  

 

પે્રઝન્ટર 

હલે્લો એન્ડ વેલકમ, Essential English Conversation માાં આપન ાં સ્વાગત છે. હ ાં છાં રિષી....અને અને આજે 

આપણે ગયા ચાિ સેશનમાાં જે ભણ્યા, તેની પૅ્રક્ટિસ કિીશ ાં.  

તો ફે્રન્ડસ,્ સૌથી પહલેાાં તમે નીચેનો સાંવાદ સાાંભળો અને ગયા ચાિ સેશનમાાં જે જાણ્્ ાં એન ાં પ નિાવતતન 

કિો. 

Phil 
Do you play football? 
 

Sian 
Yes, I do. 
 

Phil 
How often do you play football? 

 

Sian:  
I play football once a month. 

 

Phil 
Do you have any hobbies? 
 

Sian 
Yes, I like watching movies. 

 

Phil 
What do you do in your spare time? 

 

Sian 
I paint pictures in my garden. What about you? 

 

Phil 
I like jogging by the river. 
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પે્રઝન્ટર 

તમને કેિલ ાં યાદ િહ્ ાં? ડોન્િ વિી...અમે તમને શીખવામાાં મદદ કિીશ ાં. તમે જવાબ સાાંભળો એ પહલેાાં 

તમાિી પાસે ત્વચાિવાનો સમય િહશેે. ત્મત્રો, તમે સામેની વ્યક્ટતને અંગ્રેજીમાાં કેવી િીતે પછૂશો કે તે 

ફુિબૉલ િમે છે કે નહીં? 

Do you play football? 

 
પે્રઝન્ટર 

હવે કહો હા, હ ાં િમ ાં છાં 

Yes, I do. 

 

પે્રઝન્ટર 

પછૂો તમે કેિલીવાિ ફુિબૉલ િમો છો? 

How often do you play football? 

 

પે્રઝન્ટર 

જો તમને કહવે  ાં હોય કે હ ાં મરહના એક વખત ફુિબૉલ િમ ાં છાં તો અંગ્રજેીમાાં કેવી િીતે કહશેો?   

I play football once a month. 

 

પે્રઝન્ટર 

સિસ! હવે તમે સામેની વ્યક્ટતને કેવી િીતે પછૂશો કે શ ાં તેને કોઈ શોખ છે?   

Do you have any hobbies? 

 

પે્રઝન્ટર 

કહો કે હા, મને રિલ્મો જોવી પસાંદ છે.  

Yes, I like watching movies. 

 

પે્રઝન્ટર 

જો તમને પછૂવ ાં હોય કે નવિાશનાાં સમયમાાં શ ાં કિો છો તો તમે કેવી િીતે પછૂશો?   
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What do you do in your spare time? 

 

પે્રઝન્ટર 

ગ ડ! હવે કહો કે હ ાં બગીચામાાં ચચત્રો બનાવ ાં છાં. 

I paint pictures in my garden. 

 

પે્રઝન્ટર 

‘તમાિા ત્વશે જણાવો’ એવ ાં અંગ્રેજીમાાં કહવે  ાં હોય તો કેવી િીતે કહશેો? 

What about you? 

   

પે્રઝન્ટર 

છેલ્લે કહો મને નદી રકનાિે દોડવ ાં પસાંદ છે. 

 
I like jogging by the river. 
 

પે્રઝન્ટર 

Great! હવે િિીથી પ્રૅક્ટિસ કિીએ. અંગ્રેજી વાક્યોને સાાંભળો અને બોલો. 
 

Do you play football? 
 

Yes, I do. 

 

How often do you play football? 

 

I play football once a month. 

 

Do you have any hobbies? 

 

Yes, I like watching movies. 

 

What do you do in your spare time? 
 

I paint pictures in my garden. 



 

 

Essential English Conversation © British Broadcasting Corporation 2018 

bbclearningenglish.com Page 4 of 5 

 

 

What about you? 

 

I like jogging by the river. 

 

પે્રઝન્ટર 
સિસ. હવે સમય થયો છે સાંવાદનો અભ્યાસ કિવાનો. હવે તમે પ્રશ્નોના જવાબ આપીને અભ્યાસ કિો. 
 

Phil 
Do you play football? 

 

 

Phil 
How often do you play football? 

 

 

Phil 
Do you have any hobbies? 

 

 

Phil 
What do you do in your spare time? 
 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! શ ાં તમાિા જવાબો સાચા છે? જિા આ સાંવાદ સાાંભળી તપાસી જૂઓ. 

Phil 
Do you play football? 

 

Sian 
Yes, I do. 
 

Phil 
How often do you play football? 

 

Sian:  
I play football once a month. 

 

Phil 
Do you have any hobbies? 
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Sian 
Yes, I like watching movies. 

 

Phil 
What do you do in your spare time? 

 
Sian 
I paint pictures in my garden. What about you? 

 

Phil 
I like jogging by the river. 

 
 

પે્રઝન્ટર  

વેલડન. હવ ેતમ ેજિા પણ ખચકાયા ત્વના અંગ્રેજીમાાં સામેની વ્યક્ટતન ેપછૂી શકો છો કે તે નવિાશનાાં 

સમયમાાં શ ાં કિે છે. સાથ-ેસાથે તમે એ પણ પછૂી શકો છો કે એ કોઈ કામ કેિલીવાિ કિે છે.  જો કે 

શીખેલ ાં યાદ િાખવાનો એક જ ઉપાય છે અન ેતે છે પ્રૅક્ટિસ. તમાિા ત્મત્ર સાથ ેઅંગ્રજેીમાાં પ્રૅક્ટિસ કિતા િહો. 

આવા જ  બીજા િસપ્રદ િૉત્પક્ સાથ ેિિીથી મળીશ ાં Essential English Conversationમાાં...તયાાં સ ધી. Bye! 

 


